
دائية لمادة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المهام األ

 للصف الرابع االبتدائى 

تعليمات عامة:

 يستغرق العمل علي المهمة حصتان دراسيتان متتاليتان.•
 يوزع المعلم أوراق المهمة علي الطالب ويوضح لهم المقصود منها.•
المهام خالل الحصص المخصصة لذلك.يشرف المعلم على مراحل تنفيذ •
 يجيب الطالب عن المطلوب من المهمة في نفس الورقة. •
 ال مانع من استخدام الطالب للكتاب المدرسي إذا أراد ذلك.•
 درجة كما يوضح الجدول التالي  ٣٥يتم تصحيح المهمة من  •

النهائية الدرجة  المنتج النهائي جدية العمل التخطيط  المرحلة

درجة ٣٥درجة ٢٥درجات ٥درجات ٥الدرجة 



(ICT) المهام األدائية لمادة تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت

 تاريخ أداء المهمة:                                             اسم الطالب:

فترة ) حصتان( زمن التنفيذ للمهمة :                          درجة 35:   األدائيةدرجة المهام 

( 1دائية )أمهمة 

اخالقيات و مسئوليات التعامل مع شبكة االنترنت 

وصف المهمة:

.اخالقيات و مسئوليات التعامل مع شبكة االنترنت   فيها صمم مطوية توضح -
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(ICT)    المعلومات و االتصاالتالمهام األدائية لمادة تكنولوجيا 

 تاريخ أداء المهمة:                                              اسم الطالب:

فترة ) حصتان( زمن التنفيذ للمهمة :                         درجة  35:  األدائيةدرجة المهام 

( 2)أدائية  مهمة 

المتزامن و غير المتزامن الى تصنيف أدوات التواصل  

وصف المهمة 
مع التعليل  اى أداة تفضل استخدامها أدوات التواصل التالية الى متزامن و غير متزامن موضحاصنف 
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(ICT) المهام األدائية لمادة تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت

 تاريخ أداء المهمة:                                              اسم الطالب:

فترة ) حصتان(زمن التنفيذ للمهمة :                         درجة  35:  األدائيةدرجة المهام 

( 3دائية )أمهمة 

 " Excelبرنامج الجداول الحسابية  تصميم نموذج للتنفيذ على"

وصف المهمة: 
:  يتضمن البيانات التالية Excelمنك معلمك انشاء جدول على برنامج  طلب الطالب...عزيزى 

 ثالثة أسماء من أصدقائك •
المواد الدراسية المفضلة لهم.•
 هواياتهم المفضلة.  •

:للكتابة بداخلة Excel ج لبرنام  ستعانه بالشكل التالىاليمكنك ا
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(ICT) المعلومات و االتصاالتالمهام األدائية لمادة تكنولوجيا 

 تاريخ أداء المهمة:                                  اسم الطالب:

فترة ) حصتان( زمن التنفيذ للمهمة :               درجة 35:   األدائيةدرجة المهام 

( 4دائية )أمهمة 
" والغير موثوقة  المصادر الموثوقةتصنيف "

وصف المهمة: 
أمام شاشة المواقع  √امامك مجموعة من المواقع اإللكترونية ) الموثوقة والغير موثوقة( ضع عالمة الطالب...عزيزى 

 .الرابط المخصص للدخول على الموقعتحت كل صورة أمام المواقع الغير موثوقة . Xالموثوقة وعالمة 

https://facebook.com 

https://www.ekb.eg 
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https://mcit.gov.eg/ar 

https://www.ekb.eg 

www.twitter.com 

https://mcit.gov.eg/ar
https://www.ekb.eg/


(ICT) تكنولوجيا المعلومات و االتصاالتالمهام األدائية لمادة   

 تاريخ أداء المهمة:                                  اسم الطالب:

فترة ) حصتان( زمن التنفيذ للمهمة :              درجة 35:   األدائيةدرجة المهام 

( 5)  أدائيةمهمة 
" تصميم لوحة إعالنية "

وصف المهمة: 
. مبادرة حياة كريمةمنها  المهمةعزيزى الطالب....تقوم الدولة بالعديد  من المشروعات  

راعي ا )  م  المشاركة في المبادرة زمالئك على  لتشجيع والرسومات أبعض العبارات تتضمن ه إعالني   لوحة ارسم 

 اللوحة رسم صورة داخل ) اذا رغبت في   حجم الصورة  -األلوان  -الخط وحجمة -الهوامش
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